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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-06-18 kl. 09:00-12:30

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) (Vice ordförande)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Bengt Persson (S)
Elin Kramer (S)
Munir Niazi (S)
Nils Karlsson (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Lars-Eric Nelderup (C)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Ingrid Kristina Andersson (S)
Maher Dabbour (S)
Karl Mårtensson (S)
Madeleine Fraser (MP)
Anna Larsson (V)
Margareta Håkansson (M)
Ursula Anita Larsson (M)
Peter Eliasson (M)
Halid Osman (C)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Linn Hellström (biträdande nämndsekreterare)
Galia Bengtsson (personalföreträdare SACO)
Helén Jönsson (personalföreträdare Kommunal)

Utses att justera

Josefin Anselmsson (M)

Justeringen

2019-06-25

Protokollet omfattar

§92

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Jesper Salö
Ordförande

...........................................

Roko Kursar (L)
Justerande

...........................................

Josefin Anselmsson (M)
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Remiss angående Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen

FSN-2019-800
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har gett stadskontoret i uppdrag att göra en översyn av och lämna
förslag på åtgärder gällande medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen.
Stadskontoret har tagit fram en rapport som skickats ut på remiss till nämnderna.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner föreslaget yttrande.
Reservationer

Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 3)
Yrkanden

Carin Gustafsson (V) yrkar på nämnden i yttrandet under rubriken "Principiellt kring
Malmöinitiativ och medborgarförslag" efter meningen "Det finns ett behov av att se över,
tydliggöra och utveckla de olika formerna för medborgardialog (medborgarförslag och
Malmöintiativ) men inget av de alternativen bör tas bort, i alla fall inte förrän de ersatts av
andra alternativ." lägger till:
"Exempelvis bör möjligheten för företag att utnyttja medborgardialogens olika former för egen vinning
kontrolleras."
Roko Kursar (L) yrkar avslag på Gustafssons (V) föreslagna tillägg och att nämnden istället
ska godkänna det föreliggande förslaget till yttrande.
Beslutsgång

Ordförande börjar med att ställa Gustafsson (V) tilläggsyrkande mot avslag på detsamma.
Ordförande finner att nämnden avslår Gustafssons (V) tilläggsyrkande.
Ordförande finner att det återstår ett förslag till beslut vilket är att godkänna föreliggande
förslag till yttrande. Ordförande finner att nämnden godkänner föreliggande förslag till
yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 190618 - Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet
och Malmöpanelen
Förslag till yttrande gällande Översyn av Medborgarförslag, Malmöinitiativ och
Malmöpanelen
Följebrev - Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Rapport översyn av medborgarförslag Malmöinitiativet och Malmöpanelen
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Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2019-780
Ärende: 05. Remiss angående Översyn av medborgarförslag, Malmöinitativet och
Malmöpanelen.
Vänsterpartiet anser att funktionsstödsförvaltningen tagit fram ett till största delen
bra förslag till yttrande. Vänsterpartiet ser dock behov av ett förtydligande om att
företag inte ska kunna att utnyttja medborgardialogens olika former för egen
vinning och att detta bör kontrolleras och/eller utredas närmare och yrkade tillägg
till det föreslagna yttrandet.
När vårt yrkande inte bifölls reserverade vi oss.
Malmö 2019-06-18
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson

